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En rektangular parkettgolvsstav (21) har i sina

kantytor ett not-fj aderarrangemang for att hopsattas med
andra med not-fjaderarrangemang fdrsedda parkettgolvs-

stavar far att bilda ett golv. Not-fjaderarrangemanget

innefattar en not (22) i stavens (21) vardera andkants-

yta, vilken not stracker sig 6ver stavens hela bredd. En

forsta fjader (23) ar anordnad vid stavens (21) ena sido-

kantsyta och ar placerad i stavens ena andparti inom ett

omrade, som stracker sig fran stavens (21) andkantsyta i

detta andparti langs staven en stracka som ar mindre an

eller lika med stavens bredd. Ett fjaderarrangemang (25,

26, 28) ar anordnat vid stavens andra sidokantsyta.
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i

Foreliggande uppfinning avser en parkettgolvsstav,

som har rektangular form och som i sina kantytor har ett

not-fjaderarrangemang fdr att hopsattas med andra med
not-fjaderarrangemang forsedda parkettgolvsstavar for att

5 bilda ett golv, sarskilt ett golv i vilket stavarna bil-
dar ett fiskbensmonster.

Ett parti av ett parkettgolv, som ar lagt i fisk-
bensmonster med hjalp av kanda parkettgolvsstavar av

detta slag, visas i fig 1. Dessa kanda stavar Visas nar-
10 mare i fig 2 och 3. Parkettgolvsstavarna 1 ar rektangula-

ra och har en fjader 2 vid sin ena sidokantsyta, en fja-
der 3 vid sin ena andkantsyta, en not 4 i sin andra sido-

kantsyta och en not 5 i sin andra andkantsyta. Dessa

fjadrar 2, 3 och notar 4, 5 stracker sig 6ver respektive

15 kantytas hela langd. For att ett golv, i vilket stavarna
1 bildar ett fiskbensmSnster, ska kunna laggas med hjalp
av de kanda stavarna, maste dessa tillhandahallas som
vansterstavar (L) och hogerstavar (R) , vilka endast skil-

jer sig at genom att de vad avser not-fjaderarrangemanget

20 utgor varandras spegelbilder (se fig 2 och 3)

.

De kanda stavarna 1 har vanligen ett slitskikt, ett

bottenskikt och ett mellanliggande skikt, vilket utgores
av ett flertal intill varandra placerade traribbor, som
stracker sig i stavens tvarriktning. Fjadrarna 2, 3 och

25 notarna 4, 5 ar utforraade i mellanskiktet . Eftersom rib-
bornas trafiberriktning stracker sig i stavens 1 tvar-
riktning, blir den vid stavens andkantsyta utformade fja-

dern 3 skOr och brytes latt av vid hanteringen. F6r att

undanroja detta problem har man ersatt denna fjader 3 med
30 en not och utnyttjar i stallet en los fjader, som place-

ras i denna not vid golvlaggningen. Genom att utnyttja en

16s fjader pa detta satt har man ocksa eliminerat behovet
av tva olika typer av stavar (vanster- och hogerstav) . En
nackdel med denna I5sning ar dock att det ar tamligen om-
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standligt att hantera och montera losa fjadrar under

golvlaggningen. En annan, mer vasentlig nackdel bestar i

att losa fjadrar ger en samre passning mellan stavarna an

de fasta fjadrarna 3.

5 Ett andamal med fOreliggande uppfinning ar att

astadkomma en parkettgolvsstav, som loser det ovan be-

skrivna problemet utan att de sistnamnda nackdelarna er-

halles.

Detta andamal uppnas enligt uppfinningen med en par-

10 kettgolvsstav, som ar av det inledningsvis angivna slaget

och kannetecknas darav, att not-fjaderarrangemanget inne-

fattar en not i stavens vardera andkantsyta, vilken not

stracker sig over stavens hela bredd, en fdrsta fjader
vid stavens ena sidokantsyta, vilken fjader ar placerad i

15 stavens ena andparti inom ett omrade, som stracker sig

fran stavens andkantsyta i detta andparti langs staven en

stracka som ar mindre an eller lika med stavens bredd,

och ett fjaderarrangemang vid stavens andra sidokantsyta.

Vid en sSrskilt enkel utforingsform stracker sig en

20 not utmed stavens namnda ena sidokantsyta fran den fSrsta

fjadern till stavens motstaende andkantsyta och utgdres

fjaderarrangemanget vid stavens namnda andra sidokantsyta

av en andra fjader, som stracker sig over stavens hela

langd.

25 Vid en foredragen utfOringsform innefattar not-

fjaderarrangemanget en andra fjader vid stavens namnda

ena sidokantsyta, vilken fjader ar placerad i stavens

andra andparti inom ett omrade, som stracker sig fran

stavens andkantsyta i detta andra andparti langs staven

30 en stracka som ar mindre an eller lika med stavens bredd,

och en tredje och en fjarde fjader vid stavens andra

sidokantsyta, vilka fjadrar ar placerade i stavens forsta

resp andra andparti inom samma omrade som den forsta resp

den andra fjadern. Atminstone en ytterligare fjader ar

35 foretradesvis anordnad vid vardera sidokantsytan mellan

den forsta och den andra fjadern resp mellan den tredje



3 506 254

och den fjarde fjadern, varvid avstandet mellan fjadrarna

vid respektive sidokantsyta ar storre an stavens bredd.

Uppfinningen ska nu beskrivas narmare under hanvis-

ning till bifogade ritningar.

5 Fig 1 visar ett parti av ett parkettgolv, som ar

lagt i fiskbensmonster med hjalp av de ovan nSrmare be-

skrivna, kanda stavarna.

Fig 2 och 3 visar en sadan kand stav i stOrre skala,

varvid staven visas i vanster- resp hOgerutforande.

10 Fig 4 visar ett parti av ett parkettgolv, som ar

lagt i fiskbensmonster med hjalp av stavar enligt fore-

liggande uppfinning.

Fig 5 och 6 visar en stav enligt fig 4 i storre

skala, varvid staven visas i vanster- resp hoger-

15 utforande.

Fig 7 visar ett parti av ett parkettgolv, som ar

lagt i fiskbensmonster med hjalp av stavar enligt fore-

liggande uppfinning, vilka stavar ar av annat utforande

an de i fig 4-6 visade stavarna.

20 Fig 8 visar en stav enligt fig 7 i st5rre skala.

De i fig 5 och 6 visade stavarna 11 ar rektangulara

och har ett not-fjaderarrangemang i sina kantytor. Detta

not-fjaderarrangemang innefattar en not 12 i stavens 11

vardera andkantsyta, vilken not stracker sig over stavens

25 hela bredd. Not-fjaderarrangemanget innefattar vidare en

fOrsta fjader 13 vid stavens 11 ena sidokantsyta, vilken

fjader ar placerad i stavens ena andparti inom ett om-

rade, som stracker sig fran stavens 11 andkantsyta i

detta andparti langs staven en stracka, som ar mindre an

30 eller lika med stavens bredd. Not-fjaderarrangemanget

innefattar ocksa en not 14 i den sidokantsyta dar den

forsta fjadern 13. ar placerad, och en andra fjader 15 vid

den motstaende sidokantsytan. Noten 14 stracker sig fran

den forsta fjadern 13 till stavens 11 motstaende and-

35 kantsyta. Den andra fjadern 15 stracker sig Over stavens

11 hela langd.
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For att ett golv, i vilket stavarna bildar ett fisk-
bensmdnster (se fig 4), ska kunna laggas maste stavarna

11 tillhandahallas som vansterstavar (L) och hogerstavar
(R) , vilka utgor varandras spegelbilder (se fig 5 och 6)

.

5 I ett sadant golv upptar, sasom latt torde inses, stavar-
nas 11 andkantsnotar 12 en narbelagen stavs forsta fjader

. 13.

Den i fig 8 visade staven 21 ar ocksa rektangular
och har ocksa ett not-fjaderarrangemang i sina kantytor.

10 Detta not-fjaderarrangemang innefattar liksom stavens 11

not-fjaderarrangemang en not 22 i stavens 21 vardera and-
kantsyta, vilken not stracker sig over stavens hela
bredd. Stavens 21 not-fjaderarrangemang innefattar vidare
en fSrsta fjader 23 och en andra fjader 24 vid stavens

15 ena sidokantsyta och en tredje fjader 25 och en fjarde
fjader 26 vid stavens andra sidokantsyta. Den fOrsta fja-
dern 23 och den tredje fjadern 25 ar placerade i stavens

21 ena andparti inom ett omrade, som stracker sig fran

stavens andkantsyta i detta andparti langs staven en

20 stracka som ar mindre an eller lika med stavens bredd.

Den andra fjadern 24 och den fjarde fjadern 26 ar place-

rade i stavens 21 andra andparti inom ett omrade, som

stracker sig fran stavens andkantsyta i detta andparti

langs staven en stracka som ar mindre an eller lika med
25 stavens bredd. En ytterligare fjader 27 ar anordnad vid

stavens 21 namnda ena sidokantsyta mittemellan den forsta

fjadern 23 och den andra fjadern 24, och en ytterligare

fjader 28 ar anordnad vid stavens 21 namnda andra sido-

kantsyta mittemellan den tredje fjadern 25 och den fjarde

30 fjadern 26. Avstandet, dvs det fria utrymmet, mellan fja-

dern 27 och respektive fjader 23, 24 och mellan fjadern

28 och respektive fjader 25, 26 ar storre an stavens 21

bredd. En not 29, som stracker sig mellan respektive

fjadrar, ar utformad i vart och ett av dessa utrymmen.

35 Staven 21 ar, sasom framgar, symmetrisk med avseende

pa saval sin langsgaende som sin tvargaende centrumlinje.
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Detta medfor att stavar 21 icke behover tillhandahallas i

speciella vanster- och hogerutforanden.

I ett golv, i vilket stavarna 21 bildar ett fisk-

bensmonster (se fig 7), upptar, sasom latt torde inses,

stavarnas andkantsnotar 12 en narbelagen stavs forsta,

andra, tredje eller fjSrde fjader 23, 24, 25 resp 26.
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PATENTKRAV

1. Parkettgolvsstav, som har rektangular form och

som i sina kantytor har ett not-fjaderarrangemang for att

5 hopsattas med andra med not-fjaderarrangemang forsedda

parkettgolvsstavar for att bilda ett golv, sarskilt ett

golv i vilket stavarna bildar ett fiskbensmonster,

kannetecknad darav, att not-fjaderarrange-

manget innefattar en not (12; 22) i stavens (11; 21) var-

10 dera andkantsyta, vilken not stracker sig over stavens

hela bredd, en forsta fjader (13; 23) vid stavens (11;

21) ena sidokantsyta, vilken fjader ar placerad i stavens

ena andparti inom ett omrade, som stracker sig fran sta-

vens andkantsyta i detta andparti langs staven en stracka

15 som ar mindre an eller lika med stavens bredd, och ett

fjaderarrangemang (15; 25, 26, 28) vid stavens andra

sidokantsyta.

2. Parkettgolvsstav enligt patent kravet 1, kan-
netecknad darav, att en not (14) stracker sig

20 utmed stavens (11) namnda ena sidokantsyta fran den

fOrsta fjadern (13) till stavens motstaende andkantsyta

och att fjaderarrangemanget vid stavens (11) namnda andra

sidokantsyta utgores av en andra fjader (15), som strack-

er sig over stavens hela langd.

25 3. Parkettgolvsstav enligt patentkravet 1, kan-
netecknad darav, att not-fjaderarrangemanget

vidare innefattar en andra fjader (24) vid stavens (21)

namnda ena sidokantsyta, vilken fjader (24) ar placerad i

stavens andra andparti inom ett omrade, som stracker sig

30 fran stavens andkantsyta i detta andra andparti langs

staven en stracka som ar mindre an eller lika med stavens

bredd, och en tredje och en fjarde fjader (25 resp 26)

vid stavens (21) andra sidokantsyta, vilka fjadrar (25,

26) ar placerade i stavens fSrsta resp andra andparti

35 inom samma omrade som den forsta resp den andra fjadern

(23 resp 24)

.
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4. Parkettgolvsstav enligt patentkravet 3, k a n -

netecknad darav, att atminstone en ytterligare

fjader (27, 28) 3r anordnad vid vardera sidokantsytan

mellan den fbrsta och den andra fjadern (23 resp 24) resp

5 mellan den tredje och den fjarde fjadern (25 resp 26),

varvid avstandet mellan fjadrarna vid respektive sido-

kantsyta ar stbrre an stavens (21) bredd.



/-

— E

- E -

J,

n
Fig. 1

I

4-'

<3

/7g J



506 254

1S-4

15^

13 n

\4=.—(

T

*/5

is

Fig. 4

I

I

I"

1 I

W4

F/gr.5

'IS

W2


